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Σελίδα 2 

1.  Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΦΛΕΜΙΓΚ & ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 

Πόλη ΛΑΜΙΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 35 131 

Τηλέφωνο 22313-51045, 22313-51033 

Φαξ 22313-51045, 22313-51033 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  grprom@lamia-city.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Κων/νος Χαΐλης, Φώτιος Πατρινός 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.lamia.gr 

 

2.  Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  
Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τις διαταξεις του Ν.4412/2016 και ειδικά τά άρθρα 109Α και 118. 
Χρηματοδότηση της σύμβασης 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Λαμιέων (ίδιοι πόροι). Η δαπάνη για την 
εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 00.6221 σχετική πίστωση αντίστοιχου έτους των προϋπολογισμών 
οικονομικών ετών 2020-2021 του Δήμου Λαμιέων. 
Η κατανομή της προϋπολογισθείσας δαπάνης ανά οικονομικό έτος και ανά Κ.Α. αναλύεται στον παρακάτω 
πίνακα: 

α/α Κ.Α.Ε. Περιγραφή 
Κωδικού 

Έτος 2020 
Ποσό 

Έτος 2021 
Ποσό 

Σύνολο / Κ.Α.Ε. 
Ποσό Χρηματοδότηση 

1 00.6221 Ταχυδρομικά 
Τέλη  24.108,50 € 25.891,50 € 50.000,00 € Τακτικοί πόροι 

3.  Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση σε τρίτο της παροχής υπηρεσίας διακίνησης της απλής 
επιστολικής αλληλογραφίας και της διακίνησης αλληλογραφίας μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφορών 
(courier) του Δήμου Λαμιέων. 
Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες αφορούν τα κάτωθι τμήματα: 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ 24% ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 

1 ΤΜΗΜΑ Α: Κοινή Αλληλογραφία 32.497,58 € 7.799,42 € 40.297,00 € 

2 ΤΜΗΜΑ Β: Ταχυμεταφορές 7.825,00 € 1.878,00 € 9.703,00 € 

 ΣΥΝΟΛΑ: 40.322,58 € 9.677,42 € 50.000,00 € 

 
Η παρεχόμενη υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 64100000-7 «Υπηρεσίες κρατικών και ιδιωτικών ταχυδρομείων».  
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην υπ’ αριθ. 
12/2020 μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Προγρ/μού & Ηλεκ/κής Διακυβέρνησης, η οποία 
αποτελεί το Παράρτημα Α της παρούσας πρόσκλησης. 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 50.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 40.322,58 €,  Φ.Π.Α.: 9.677,42 €). 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της. 



 

Σελίδα 3 

4.  Κριτήρια Ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει της τιμής. 

5.  Θεσμικό πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 
- του Ν.4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
- του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
- του Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
-του Ν.4152/2013 (Α'107) παρ.Ζ «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  
- του Ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  
- του Ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 
άλλες διατάξεις», 
- του Π.Δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,  
- του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 
- της με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης του Υπ. Οικονομίας & 
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης 
- του Ν.4053/ΦΕΚ 44/Α/7.3.2012 «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και άλλες διατάξεις». 
- της υπ’ αριθ. 12/2020 μελέτης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου, συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00€ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. 26809/15-07-2020 Απόφαση Δημάρχου.  
- του με αρ. πρωτ. 17854/19-05-2020 πρωτογενούς αιτήματος του Δήμου Λαμιέων για την εκτέλεση της 
υπηρεσίας, το οποίο καταχωρήθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας  
ΑΔΑΜ: 20REQ006726760. 
- της με αρ.πρωτ. 26015/09-07-2020 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε στο 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ως έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 
20REQ006999722. 
- την αριθμ. 502/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:Ψ53ΠΩΛΚ-3ΟΟ) με την οποία συγκροτήθηκε 
η Επιτροπή παραλαβής για το έτος 2020. 

6. Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 22/07/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 
μ.μ. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει 
στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα.  

7.  Δημοσιότητα 

Η παρούσας πρόσκλησης καταχωρήθηκε στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Λαμιέων: (URL): www.lamia.gr  

8.  Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.   
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9.  Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

9.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα 1 της πρόσκλησης είτε 
για όλα είτε για μεμονωμένο τμήμα, αλλά σε κάθε περίπτωση για το σύνολο των ποσοτήτων του κάθε 
τμήματος.  
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 
όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

9.2 Τρόπος υποβολής προσφορών 
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 5 με αποστολή επί 
αποδείξει προς την αναθέτουσα αρχής (Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού, Τ.Κ 35131, Λαμία).  
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

Προς τον ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ 
Προσφορά  του ….. 

για την παροχή υπηρεσίας: «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ» 
με αναθέτουσα αρχή τον Δήμο Λαμιέων 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 22/07/2020. 

9.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
Κατά το στάδιο υποβολής των προσφορών: 
1. Εντός του φακέλου της προσφοράς, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, 
περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 
α. Υπεύθυνη Δήλωση (όπως το επισυναπτόμενο στην αρ 12/2020 μελέτη έντυπο), εκ μέρους του 
οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη 
υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην 
περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), 
ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) 
για ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, γγ) για συνεταιρισμούς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας 
πρόσκλησης. 
β. Υπεύθυνη Δήλωση που θα αναφέρει ότι ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις 
του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος. 
2. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου τους που θα αναφέρει ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους 
της παρούσας πρόσκλησης και ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα είναι σύμφωνες με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές της αριθ.12/2020 μελέτης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου Λαμιέων. 
3. Αναλυτική  περιγραφή  του  τρόπου υλοποίησης των  ταχυδροµικών  υπηρεσιών σε όλα τα στάδιά του 
προκειµένου να εξασφαλιστεί η άρτια εκτέλεσή τους. 
4. Αναλυτική περιγραφή  του  δικτύου (σηµεία πρόσβασης / παραλαβής, επεξεργασίας, διαλογής, και 
διανοµής / παράδοσης των ταχυδροµικών αντικειµένων), του απασχολούµενου προσωπικού, των 
οχηµάτων και του τεχνικού εξοπλισµού  που  διαθέτει για την εκτέλεση των ταχυδροµικών υπηρεσιών. 
5. Οικονοµική Προσφορά σύµφωνα µε το υπόδειγµα (Παράρτημα 2). 
6. Ειδική Άδεια Παροχής Ταχυδροµικών Υπηρεσιών για όλη την ελληνική επικράτεια (ή να έχει οριστεί ως 
φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4053/2012), για τις ζητούµενες 
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υπηρεσίες της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), η οποία να είναι σε ισχύ 
καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης ή να συνεργάζεται (στήριξη σε ικανότητες τρίτου) µε Ταχυδροµικό 
∆ίκτυο που διαθέτει την παραπάνω άδεια (ΤΜΗΜΑ Α)  ή   
Γενική  Άδεια Παροχής Ταχυδροµικών Υπηρεσιών για όλη την ελληνική επικράτεια, για τις ζητούµενες 
υπηρεσίες της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), η οποία να είναι σε ισχύ 
καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης ή να συνεργάζεται (στήριξη σε ικανότητες τρίτου) µε Ταχυδροµικό 
∆ίκτυο που διαθέτει την παραπάνω άδεια (ΤΜΗΜΑ Β).  
Στο στάδιο ανάθεσης της υπηρεσίας: 
1. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές 
της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο 
πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  Στις λοιπές 
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως 
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., 
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του  οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή 
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα 
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την 
υποβολή τους. 
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 
2. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Ταχυδροµικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ, µε την  οποία θα πιστοποιείται 
ότι είναι κάτοχος ειδικής άδειας για παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών στο πεδίο της καθολικής υπηρεσίας 
από την ΕΕΤΤ ή αντίγραφο απόφασης της ΕΕΤΤ στην οποία υπάρχουν όλα τα στοιχεία της άδειας του ή 
άλλο αντίστοιχο νοµιµοποιητικό δηµόσιο έγγραφο  (ΤΜΗΜΑ Α) ή   
3. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Ταχυδροµικών Επιχειρήσεων της  ΕΕΤΤ  µε την οποία θα πιστοποιείται 
ότι είναι κάτοχος Γενικής άδειας για παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών από την ΕΕΠ η οποία να είναι σε 
ισχύ καθ' όλη τη διάρκεια της σύµβασης ή αντίγραφο απόφασης της ΕΕΠ στην οποία υπάρχουν όλα τα 
στοιχεία της άδειας του ή άλλο αντίστοιχο νοµιµοποιητικό δηµόσιο έγγραφο (ΤΜΗΜΑ Β)  
4. Απόφαση Έγκρισης της Πολιτικής ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Ταχυδροµικών Υπηρεσιών του 
Υποψηφίου Αναδόχου από την Αρχή ∆ιασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών. 
5. Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο 
έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι 
πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η 
υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, 
6. Όσον αφορά τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας καθώς και υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου 
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αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος 
έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου 
οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές και συγκεκριμένα:  
Πιστοποιητικό, που να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, 
της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης. Το πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταμεία 
στα οποία καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε 
σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι 
ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους 
στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την 
ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, 
εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία. 
7. Όσον αφορά τις φορολογικές υποχρεώσεις Πιστοποιητικό, που να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο 
υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του,, της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει πως είναι ενήμεροι (τα συμμετέχοντα πρόσωπα φυσικά ή Νομικά) ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις τους. 
Επίσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική 
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
8. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών 
Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτουν 
οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα 
δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  Μέχρι να καταστεί 
εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του 
οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του 
πιστοποιητικού. 

9.4 Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 120 
ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

10.   Εγγυήσεις  

Εγγύηση συμμετοχής 
Δεν απαιτείται. 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

11.  Λοιπές διατάξεις 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις  του Ν. 4412/2016. 

 

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  

   

   

 ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ  
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ΜΕΛΕΤΗ 
ΑΡΙΘ.12/2020 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 

 

 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 
 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 
ΧΡΗΣΗ: 

Κ.Α. : 
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 

    

50.000,00€ (μαζί με ΦΠΑ 24%) 
2020-2021 
00.6221 
64100000-7 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

Η μελέτη αυτή αφορά στην παροχή υπηρεσιών διακίνησης της απλής επιστολικής αλληλογραφίας 
(κοινής) καθώς και της διακίνησης της επείγουσας αλληλογραφίας (Ταχυμεταφορές), για την εύρυθμη 
λειτουργία των υπηρεσιών και την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαμιέων, για ένα έτος. 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει σημεία πρόσβασης, δηλαδή, συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, 
περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων των γραμματοκιβωτίων, που τίθενται στη διάθεση του κοινού είτε σε 
δημόσιους χώρους είτε σε χώρους των φορέων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπου οι αποστολείς 
μπορούν να καταθέτουν ταχυδρομικά αντικείμενα στο ταχυδρομικό δίκτυο και να μπορεί να κάνει τη 
διαλογή στο κέντρο διανομής και την παράδοση των ταχυδρομικών αντικειμένων στους παραλήπτες. 
Υπηρεσίες που παρέχονται με χρέωση ανά μονάδα ταχυδρομικού αντικειμένου: Ταχυδρομικές υπηρεσίες 
για τις οποίες η χρέωση ορίζεται με τους γενικούς όρους της παροχής καθολικής υπηρεσίας για τα επί 
μέρους ταχυδρομικά αντικείμενα. 
Η καθολική υπηρεσία περιλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.4053/ΦΕΚ 44/Α/7.3.2012 τουλάχιστον 
τις εξής επί μέρους υπηρεσίες: 
α) Την περισυλλογή, μεταφορά, διαλογή και διανομή ταχυδρομικών αντικειμένων βάρους έως 2 
χιλιογράμμων. 
β) Την μεταφορά, διαλογή και διανομή ταχυδρομικών δεμάτων βάρους το πολύ 20 χιλιόγραμμων, με τη 
δυνατότητα θέσπισης ειδικών ρυθμίσεων για την κατ' οίκον διανομή τέτοιων δεμάτων, κατόπιν 
αποφάσεως της Ε.Ε.Τ.Τ. 
γ) Τις υπηρεσίες των συστημένων και των αποστολών με δηλωμένη αξία. 
 
Φυσικά και νομικά πρόσωπα που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες οφείλουν: 
α. Να τηρούν το απόρρητο της αλληλογραφίας. 
β. Να διασφαλίζουν την ισότιμη μεταχείριση όλων των χρηστών. 
γ. Να διασφαλίζουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών και την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής. 
δ. Να διασφαλίζουν ότι τα τιμολόγιά τους πληρούν τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού και τους 
κανόνες διαφάνειας, ότι δημοσιεύονται καταλλήλως και ότι κοινοποιούνται στην Ε.Ε.Τ.Τ. 
ε. Εξασφάλιση επαρκών σημείων πρόσβασης (μέσω ταχυδρομικών γραφείων, πρακτορείων, αγροτικών 
διανομέων, γραμματοθυρίδων και γραμματοκιβωτίων) σύμφωνα με το περί Ποιότητας (ταχυδρομικών 
υπηρεσιών). 
στ. Διαδικασίες για την εξέταση των παραπόνων των χρηστών, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις απώλειας, 
κλοπής, καταστροφής ή μη συμμόρφωσης με το επίπεδο ποιότητας της υπηρεσίας. 
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ζ. Την εφαρμογή ενιαίου τιμολογίου, για αποστολή, σε οποιοδήποτε μέρος της χώρας για το ίδιο 
αντικείμενο 
η. Πραγματοποιούν μια περισυλλογή και μια διανομή, κατ’ οίκον, κάθε εργάσιμη ημέρα, τουλάχιστον 5 
ημέρες την εβδομάδα. 

Οι φάκελοι και τα δέματα που θα διανεμηθούν από τον ανάδοχο περιγράφονται στον ενδεικτικό 
προϋπολογισμό. 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για τις παραπάνω υπηρεσίες ανέρχεται στο ποσό των 50.000,00€  
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και χαρακτηρίζεται ως πολυετής δαπάνη για τα έτη 2020-2021. Η εν 
λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου Λαμιέων (Ιδίους Πόρους 
οικονομικών ετών 2020 και 2021) που είναι εγγεγραμμένες στον Κ.Α. 00.6221  αντίστοιχου έτους. 
Η παρεχόμενη υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο  κωδικό Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 
(CPV): 64100000-7 «Υπηρεσίες κρατικών και ιδιωτικών ταχυδρομείων» 
Η ανάθεση των υπηρεσιών θα γίνει με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 και 
109Α του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και του ν. 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α/7-3-2012) 
«Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες 
διατάξεις». 
Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για όλα είτε για μεμονωμένα τμήματα, αλλά 
σε κάθε περίπτωση για το σύνολο των ποσοτήτων του κάθε τμήματος. 
 
 

 Λαμία,  14/05/2020  
 Η Συντάξασα  
   
   
   
 Ζιάκα Βασιλική  
 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 
 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ  
 
50.000,00€ (μαζί με ΦΠΑ 24%) 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΧΡΗΣΗ: 
Κ.Α. : 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 
ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ :     

2020-2021 
00.6221 
64100000-7 
12/2020 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Α/Α 

ΤΜΗΜΑ Α - ΚΟΙΝΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 
(ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ)                            
Περιγραφή Υπηρεσίας 

Βάρος (σε 
γραμμάρια) 

Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδος 
(€) 

Δαπάνη 
(€) 

1 Επιστολές εσωτερικού ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ (Χ+1) έως 20 200 1,43 286,00 

2 Επιστολές εσωτερικού ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ (Χ+1) από 21 έως 50 100 1,80 180,00 

3 Επιστολές εσωτερικού ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ (Χ+1) 
από 51 έως 

100 100 2,18 218,00 

4 Επιστολές εσωτερικού ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ (Χ+3) έως 20 15.800 0,68 10.744,00 

5 Επιστολές εσωτερικού ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ (Χ+3) από 21 έως 50 5.200 1,05 5.460,00 

6 Επιστολές εσωτερικού ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ (Χ+3) 
από 51 έως 

100 2.500 1,43 3.575,00 

7 Επιστολές εσωτερικού ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ (Χ+3) 
από 101 έως 

250 400 1,80 720,00 

8 Επιστολές εσωτερικού ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ (Χ+3) 
από 251 έως 

500 45 2,20 99,00 

9 Επιστολές εσωτερικού ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ (Χ+3) 
από 501 έως 

1.000 280 2,55 714,00 

10 Επιστολές εσωτερικού ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ (Χ+3) 
από 1.001 έως 

2.000 60 2,93 175,80 

11 
ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ (ΠΛΕΟΝ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΩΝ ΤΕΛΩΝ 
ΑΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ)   4.000 1,90 7.600,00 

12 
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΝΤΥΠΗ (ΠΛΕΟΝ ΤΩΝ 
ΣΥΝΗΘΩΝ ΤΕΛΩΝ ΑΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ)   1.500 1,15 1.725,00 

13 Δέματα Εσωτερικού έως 1kg   20 2,50 50,00 

14 Δέματα Εσωτερικού έως 2kg   20 3,00 60,00 

15 Δέματα Εσωτερικού έως 3kg   20 4,00 80,00 

16 Δέματα Εσωτερικού έως 4kg   15 5,00 75,00 

17 Δέματα Εσωτερικού έως 5kg   15 6,00 90,00 

18 
Επιπλέον κιλό για δέματα άνω των 5 kgr (έως 
20Κgr μέγιστο)   300 0,70 210,00 

19 Επιστολές εξωτερικού ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ (Χ+1) έως 20 7 1,95 13,65 

20 Επιστολές εξωτερικού ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ (Χ+1) από 21 έως 50 7 2,39 16,73 

21 Επιστολές εξωτερικού ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ (Χ+1) 
από 51 έως 

100 6 3,35 20,10 

22 Επιστολές εξωτερικού ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ (Χ+1) 
από 101 έως 

250 6 4,75 28,50 

23 Επιστολές εξωτερικού ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ (Χ+1) 
από 251 έως 

500 6 8,10 48,60 

24 Επιστολές εξωτερικού ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ (Χ+1) 
από 501 έως 

1.000 6 12,35 74,10 

25 Επιστολές εξωτερικού ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ (Χ+1) 
από 1.001 έως 

2.000 6 22,35 134,10 
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26 Γραμματοθυρίδες (Μίσθωση)   2 50,00 100,00 

 Σύνολο τμήμα Α: 32.497,58 

Φ.Π.Α. 24% 7.799,42 
 Σύνολο τμήμα Α με 

Φ.Π.Α : 40.297,00 

      
      

Α/Α 

ΤΜΗΜΑ Β - ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - Περιγραφή 
Υπηρεσίας 

  
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδος 

(€) 

Δαπάνη 
(€) 

1 Φάκελοι και δέματα εσωτερικού έως 2 Kg   2.500 2,8 7.000,00 

2 Δέματα  εσωτερικού από 2kg έως 5 kg   20 6,0 120,00 

3 
Επιπλέον κιλό για δέματα άνω των 5 kg (έως 
30Κg μέγιστο)   150 1,2 180,00 

4 Επίδοση σε καθορισμένη ώρα   50 3,5 175,00 

5 Επίδοση με απόδειξη παραλαβής   100 3,5 350,00 

Σύνολο τμήμα Β : 7.825,00 

Φ.Π.Α. 24% : 1.878,00 
 Σύνολο τμήμα Β με 

Φ.Π.Α : 9.703,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ Α + Β: 40.322,58 

Φ.Π.Α. 24% : 9.677,42 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 50.000,00 
 

 

Διαστάσεις Αντικειμένων Επιστολικού Ταχ/μείου 
           
  ΜΙΚΡΑ  ΜΕΓΑΛΑ   
    min max    min max   
  Μήκος 140 mm 245 mm  Μήκος 140 mm 381 mm   
  Πλάτος 90 mm 165 mm  Πλάτος 90 mm 305 mm   
  Πάχος 0,15 mm 5 mm  Πάχος 5 mm 20 mm   

  
max Βάρος 50 gr  max Βάρος 250 gr 

  
           
           

ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΑ = Αντικείμενα που δεν εμπίπτουν στις διαστάσεις Μικρών ή Μεγάλων 

Μέγιστες Διαστάσεις: Μήκος+Πλάτος+Πάχος=900 mm και η μεγαλύτερη διάσταση δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τα 600 mm 

max Βάρος 2.000 gr 
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Οι παραπάνω ποσότητες ανά είδος περιγράφουν τον εκτιμώμενο ετήσιο όγκο και δεν είναι δεσμευτικές.  
Ο Δήμος Λαμιέων διατηρεί το δικαίωμα να απορροφά κατά τη διάρκεια της σύμβασης τις αναγκαίες 
ποσότητες εκ των ανωτέρω υπηρεσιών σύμφωνα με τις εκάστοτε διαμορφούμενες ανάγκες του, 
δεδομένης της αδυναμίας επακριβούς προσδιορισμού των αναγκών του ανά είδος και ποσότητα 
υπηρεσίας, χωρίς όμως να υπερβαίνει το συνολικό ποσό του ενδεικτικού προϋπολογισμού ή της 
προσφοράς του αναδόχου. 

 

 
  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Λαμία,  14/05/2020  Λαμία,  14/05/2020 
Η Συντάξασα  Ο Αναπλ. Διευθυντής  

  Διοικ. Υπηρ. Προγρ. & Ηλεκτρ. Διακ. 
   
   
   

Ζιάκα Βασιλική  Συργουνιώτης Βασίλειος 
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού  ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 
 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ  
 
50.000,00€ (μαζί με ΦΠΑ 24%) 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΧΡΗΣΗ: 
Κ.Α. : 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 
ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ :     

2020-2021 
00.6221 
64100000-7 
12/2020 

 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο  Αντικείμενο  - Προϋπολογισμός  
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την διακίνηση της αλληλογραφίας (φακέλων και δεμάτων),  
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Δήμου Λαμιέων για ένα έτος.  Ο τόπος παράδοσης των ειδών 
είναι  εντός Ελλάδας αλλά και στο εξωτερικό για την κοινή αλληλογραφία και εντός Ελλάδας για τις 
ταχυμεταφορές και σταδιακά μετά από υπόδειξη του Δήμου. 
Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 50.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). 

Άρθρο 2ο  Ισχύουσες διατάξεις 
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις : 
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, (ΦΕΚ 147/Α), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις  Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Του Ν.3463 (ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». 
3. Του Νόμου 3852/ΦΕΚ 87Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης 

διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
4. Τον Ν.4053 (ΦΕΚ 44/Α/7.3.2012) «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων 

ηλεκτρονικών. 
καθώς και στις υπόλοιπες διατάξεις όπως αυτές αναφέρονται στο προοίμιο της διακήρυξης». 

Άρθρο 3ο  Συμβατικά στοιχεία 
Συμβατικά στοιχεία είναι: 
-  Η Σύμβαση 
-  Τεχνική έκθεση 
-  Ενδεικτικός προϋπολογισμός 
-  Συγγραφή Υποχρεώσεων 
 
Άρθρο 4ο  Σύμβαση 
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού θέτοντάς του προθεσμία που δε 
μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης και να 
καταθέσει, την κατά το άρθρο 5 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. 

Άρθρο 5ο  Εγγύηση για την καλή εκτέλεση της σύμβασης 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 
(Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή 
στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό.  Μπορούν, 
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.   
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής. 
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας της 
υπηρεσίας (χωρίς ΦΠΑ). Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την 
οριστική παραλαβή. 

Άρθρο 6ο  Διάρκεια σύμβασης 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. 
Ο Δήμος, διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει και με τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, την ισχύ της σύμβασης με τον ανάδοχο, για τρεις (3) το πολύ 
μήνες, ή και μέχρι την ανακήρυξη νέου μειοδότη και πάντως όχι πέραν του τριμήνου, στο μέτρο και υπό 
τις προϋποθέσεις ότι: 
α) δεν θα υπάρξει κατά τον χρόνο της παράτασης υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων που καθορίζονται 
στην διακήρυξη και κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο, 
β) η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους και τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης και 
γ) η παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησης της. 
 

Άρθρο 7ο   
Παραλαβή - Παράδοση έλεγχος ποιότητας  κοινής αλληλογραφίας: 
Η παραλαβή της αλληλογραφίας προς αποστολή θα γίνεται στα γραφεία του αναδόχου αλλά μόνον στην 
περίπτωση που διαθέτει γραφεία / σημεία περισυλλογής, εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου, τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν διαθέτει γραφεία /σημεία περισυλλογής 
εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου τότε η παραλαβή των φακέλων προς αποστολή θα γίνεται με 
δαπάνες του αναδόχου από τα γραφεία του Δήμου. Επίσης σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας του 
δήμου να παραδώσει ή να παραλάβει την αλληλογραφία στα γραφεία του αναδόχου, η 
παράδοση/παραλαβή να γίνεται από τον ανάδοχο στα γραφεία του δήμου κατόπιν σχετικού έγγραφου 
αιτήματος. 

Η παράδοση της κοινής αλληλογραφίας εσωτερικού θα πρέπει  να γίνεται εντός μίας (Χ+1) ή τριών (Χ+3) 
ημερών ανάλογα για την πλειονότητα των περιοχών της Ελλάδος.     

Η κοινή αλληλογραφία εξωτερικού θα πρέπει να είναι άμεσης διαβίβασης (Χ+1). 

Παραλαβή - Παράδοση  - έλεγχος ποιότητας αλληλογραφίας ταχυμεταφορών: 
Η παραλαβή της αλληλογραφίας ταχυμεταφορών θα γίνεται από τα γραφεία του Δήμου έως και τις 15:30 
μ.μ. και  η παράδοση θα γίνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα εντός της πόλης και σε 1-2 εργάσιμες 
ημέρες για παραδόσεις εκτός πόλης. Η μεταφορά των προς διακίνηση φακέλων και δεμάτων από και 
προς τους ορόφους των γραφείων του δήμου θα γίνεται με μέριμνα του αναδόχου χωρίς επιπλέον 
χρέωση.   
Γενικά οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα είναι άριστης ποιότητας και θα είναι σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές που περιγράφονται στην τεχνική έκθεση και οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας. Μέγιστο βάρος δέματος είναι τα 30 κιλά. 

Σημειώνεται ότι ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει ολόκληρη την ποσότητα της 
αλληλογραφίας και η σχετική δαπάνη θα διαμορφωθεί αναλόγως των αναγκών του Δήμου. 

Προθεσμίες 
Σε περίπτωση χρονικών υπερβάσεων επιβάλλονται ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
και το άρθρο 218 του Ν. 4412/2016. 

Άρθρο 8ο  Υποχρεώσεις Αναδόχου 
Υποχρεώσεις Αναδόχου Κοινής αλληλογραφίας 
Φυσικά και νομικά πρόσωπα που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες οφείλουν: 
α. Να τηρούν το απόρρητο της αλληλογραφίας. 
β. Να διασφαλίζουν την ισότιμη μεταχείριση όλων των χρηστών. 
γ. Να διασφαλίζουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών και την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής. 
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δ. Να διασφαλίζουν ότι τα τιμολόγιά τους πληρούν τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού και τους 
κανόνες διαφάνειας, ότι δημοσιεύονται καταλλήλως και ότι κοινοποιούνται στην Ε.Ε.Τ.Τ. 
ε. Εξασφάλιση επαρκών σημείων πρόσβασης (μέσω ταχυδρομικών γραφείων, πρακτορείων, αγροτικών 
διανομέων, γραμματοθυρίδων και γραμματοκιβωτίων) σύμφωνα με το περί Ποιότητας (ταχυδρομικών 
υπηρεσιών). 
στ. Διαδικασίες για την εξέταση των παραπόνων των χρηστών, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις απώλειας, 
κλοπής, καταστροφής ή μη συμμόρφωσης με το επίπεδο ποιότητας της υπηρεσίας. 
ζ. Την εφαρμογή ενιαίου τιμολογίου, σε οποιοδήποτε μέρος της χώρας για το ίδιο αντικείμενο. 
η. Πραγματοποιούν μια περισυλλογή και μια διανομή, κατ’ οίκον, κάθε εργάσιμη ημέρα, τουλάχιστον 5 
ημέρες την εβδομάδα 
Υποχρεώσεις Αναδόχου επείγουσας αλληλογραφίας (Ταχυμεταφορές) 
Φυσικά και νομικά πρόσωπα που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες οφείλουν: 
α. Να τηρούν το απόρρητο της αλληλογραφίας. 
β. Να διασφαλίζουν την ισότιμη μεταχείριση όλων των χρηστών. 
γ. Να διασφαλίζουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών και την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής. 
δ. Να διασφαλίζουν ότι τα τιμολόγιά τους πληρούν τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού και τους 
κανόνες διαφάνειας, ότι δημοσιεύονται καταλλήλως και ότι κοινοποιούνται στην Ε.Ε.Τ.Τ. 
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά µε τον φορέα, 
υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις του σχετικά µε την εκτέλεση των 
ταχυδροµικών υπηρεσιών. Η εκτέλεση της σύμβασης θα γίνει από προσωπικό του Αναδόχου, κατάλληλα 
εκπαιδευµένο και έµπειρο. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα της εργασίας του 
προσωπικού του.  
Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας ως 
προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύµβασης. Σε 
περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί στο Φορέα ή σε τρίτους από την µη 
τήρηση της νοµοθεσίας αυτής, υποχρεούται µόνος ο Ανάδοχος προς την αποκατάστασή της.  
Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί και να συμμορφώνεται µε την υφιστάμενη νοµοθεσία περί ταχυδρομικών 
υπηρεσιών καθώς και οποιεσδήποτε αποφάσεις ή πράξεις εκδίδονται από τον αρµόδιο υπουργό, την 
ΕΕTT ή άλλη δηµόσια αρχή. 
Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να εµποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, 
που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο µε το συµφέρον της Αναθέτουσας Αρχής και των 
Φορέων.  
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωµάτων 
που απορρέουν από τη σύµβαση που θα συνάψει µε την Αναθέτουσα Αρχή, εκτός της αµοιβής του, την 
οποία µπορεί να εκχωρήσει σε τράπεζα της επιλογής του.   
Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύµβασης ή της διακήρυξης ή της 
προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζηµιώσει την Αναθέτουσα Αρχή και τους Φορείς για κάθε θετική 
και αποθετική ζηµία που προκάλεσε µε αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται.  
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος 
υποχρεούται µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την 
ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία. 

Άρθρο 9ο  Πληρωμή – φόροι – τέλη – κρατήσεις 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την σταδιακή παράδοση της αλληλογραφίας του Δήμου.  Στη 
συνέχεια θα εκδίδεται τιμολόγιο από τον ανάδοχο το οποίο θα συνοδεύεται από αναλυτικές καταστάσεις 
για τα είδη που παραδόθηκαν, τα είδη που επιστράφηκαν και κάθε άλλο στοιχείο για την πλήρη 
απεικόνιση των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν από τον ανάδοχο, και αφού συνταχθεί και υπογραφεί το 
πρωτόκολλο παραλαβής υπηρεσιών και γίνει προσκόμιση των λοιπών δικαιολογητικών που ορίζει ο 
νόμος.  Οι πληρωμές θα γίνονται μετά από την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής 
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συνοδευόμενο με όλα τα δικαιολογητικά για εξόφληση.  Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους 
φόρους, τέλη, κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, πλην του Φ.Π.Α. 

Άρθρο 10ο   Διαδικασία επίλυσης  διαφορών   
Η  παρούσα σύμβαση διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε ερμηνεία ή διαφορά 
που θα προκύψει μεταξύ του Δήμου και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εφαρμογή ή γενικά τις 
σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα Δικαστήρια Λαμίας.  Είναι αυτονόητο ότι πριν 
από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια 
για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους.  
Κάθε ασάφεια των παρόντων όρων ερμηνεύεται υπέρ του Δήμου, εφόσον δεν έχουν ζητηθεί προ του 
διαγωνισμού έγγραφες εξηγήσεις. 
 
 

  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Λαμία,  14/05/2020  Λαμία,   14/05/2020 

Η Συντάξασα  Ο Αναπλ. Διευθυντής  
  Διοικ. Υπηρ. Προγρ. & Ηλεκτρ. Διακ. 
   
   
   

Ζιάκα Βασιλική  Συργουνιώτης Βασίλειος 
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού  ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 
 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ  
 
50.000,00€ (μαζί με ΦΠΑ 24%) 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΧΡΗΣΗ: 
Κ.Α. : 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 
ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ :     

2020-2021 
00.6221 
64100000-7 
 12/2020 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Της επιχείρησης  ………………………………………………………………………………………………………………….…  

µε έδρα τ………………………..……………… οδός ………………………….……………………..………………… αριθµ. ……....………. 

 Τ.Κ.: ……………….……… Τηλ.: ………………………………..………………………. Fax: ………………………………………………….…  

Αφού έλαβα γνώση της μελέτης για την υπηρεσία που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών 
εγγράφων διαδικασίας της εν λόγω σύμβασης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της παροχής 
υπηρεσίας αυτής, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς 
επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της υπηρεσίας με την ακόλουθη τιμή μονάδας: 
 

Α/Α 
ΤΜΗΜΑ Α - ΚΟΙΝΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 

(ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ)                           
Περιγραφή Υπηρεσίας 

Βάρος (σε 
γραμμάρια) Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδος 

(€) 

Δαπάνη 
(€) 

1 Επιστολές εσωτερικού ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ (Χ+1) έως 20 200     

2 Επιστολές εσωτερικού ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ (Χ+1) από 21 έως 50 100     

3 Επιστολές εσωτερικού ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ (Χ+1) 
από 51 έως 

100 100     

4 Επιστολές εσωτερικού ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ (Χ+3) έως 20 15.800     

5 Επιστολές εσωτερικού ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ (Χ+3) από 21 έως 50 5.200     

6 Επιστολές εσωτερικού ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ (Χ+3) 
από 51 έως 

100 2.500     

7 Επιστολές εσωτερικού ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ (Χ+3) 
από 101 έως 

250 400     

8 Επιστολές εσωτερικού ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ (Χ+3) 
από 251 έως 

500 45     

9 Επιστολές εσωτερικού ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ (Χ+3) 
από 501 έως 

1.000 280     

10 Επιστολές εσωτερικού ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ (Χ+3) 
από 1.001 έως 

2.000 60     

11 
ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ (ΠΛΕΟΝ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΩΝ ΤΕΛΩΝ 
ΑΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ)   4.000     

12 
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΝΤΥΠΗ (ΠΛΕΟΝ ΤΩΝ 
ΣΥΝΗΘΩΝ ΤΕΛΩΝ ΑΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ)   1.500     

13 Δέματα Εσωτερικού έως 1kg   20     

14 Δέματα Εσωτερικού έως 2kg   20     

15 Δέματα Εσωτερικού έως 3kg   20     

16 Δέματα Εσωτερικού έως 4kg   15     

17 Δέματα Εσωτερικού έως 5kg   15     

18 
Επιπλέον κιλό για δέματα άνω των 5 kgr (έως 
20Κgr μέγιστο)   300     

19 Επιστολές εξωτερικού ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ (Χ+1) έως 20 7     
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20 Επιστολές εξωτερικού ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ (Χ+1) από 21 έως 50 7     

21 Επιστολές εξωτερικού ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ (Χ+1) 
από 51 έως 

100 6     

22 Επιστολές εξωτερικού ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ (Χ+1) 
από 101 έως 

250 6     

23 Επιστολές εξωτερικού ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ (Χ+1) 
από 251 έως 

500 6     

24 Επιστολές εξωτερικού ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ (Χ+1) 
από 501 έως 

1.000 6     

25 Επιστολές εξωτερικού ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ (Χ+1) 
από 1.001 έως 

2.000 6     

26 Γραμματοθυρίδες (Μίσθωση)   2     

 Σύνολο τμήμα Α:   

Φ.Π.Α. 24%   
 Σύνολο τμήμα Α με 

Φ.Π.Α :   

      
      

Α/Α 

ΤΜΗΜΑ Β - ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - Περιγραφή 
Υπηρεσίας 

  
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδος 

(€) 

Δαπάνη 
(€) 

1 Φάκελοι και δέματα εσωτερικού έως 2 Kg   2.500     

2 Δέματα  εσωτερικού από 2kg έως 5 kg   20     

3 
Επιπλέον κιλό για δέματα άνω των 5 kg (έως 
30Κg μέγιστο)   150     

4 Επίδοση σε καθορισμένη ώρα   50     

5 Επίδοση με απόδειξη παραλαβής   100     

Σύνολο τμήμα Β :   

Φ.Π.Α. 24% :   
 Σύνολο τμήμα Β με 

Φ.Π.Α :   

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ Α + Β:   

Φ.Π.Α. 24% :   

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :   
 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α + Β ΜΕ ΦΠΑ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: …………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………. 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 

………………………………. 
(τόπος και ημερομηνία) 

Ο Προσφέρων  
(Σφραγίδα – υπογραφή) 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ(1):  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 
του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΜΟΥ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ 
ΛΟΓΟΥΣ: 

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

 ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ 

 ΑΠΑΤΗ 

 ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ Ή ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ  ΜΕ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ή ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ 
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 
 
 

 
Ημερομηνία:        20 

 
                                                                                                                                                                                    Ο – Η Δηλ. 

 
 
 

                                                                                                                                                                                    (Υπογραφή) 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση 
του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να 
προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται 
με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον 
δηλούντα ή την δηλούσα. 


